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Sammanfattning 

Dagens konsumtionssamhälle är ständigt under utveckling. Idag kan vi se att företag anpassar sig 

till denna utveckling. Framförallt har den veganska livsstilen av olika anledningar som djurskydd, 

miljöhänsyn och hälsa blivit central, varigenom Oatly med sina havrebaserade produkter skapat 

relevans för en hållbar och medveten konsument. Hållbarhet bygger på trender och ses som det 

nya coola. Att konsumera Oatlys produkter kategoriserar därmed konsumenter in i ett coolt 

sammanhang. Då Oatlys marknadsföringssätt är något som omtalats avsevärt i medier och lett till 

samhällsdebatter lockades vår nyfikenhet till att undersöka hur Oatly ser på sin roll som aktör på 

den samtida svenska livsmedelsmarknaden. Utefter detta formulerades två övergripande 

frågeställningar som sedermera vidare formulerats i en underfråga: 

Utifrån ovanstående syfte ämnar vi besvara följande frågeställningar: 

Hur tänker Oatly kring sin roll på den samtida svenska livsmedelsmarknaden? 

Hur uttrycker de sitt budskap för att konkurrera på den marknaden? 

För att ge svar på frågeställningarna genomfördes en samtalsintervju vid Forsman & Bodenfors 

reklambyrå i Göteborg, där vi fick chansen att träffa Art Director Lars Elfman och Copywriter 

Martin Ringqvist, som tillsammans jobbar tätt ihop med företaget Oatly och därmed kunde svara 

på allt från Oatlys identitet och mål till hur deras marknadsföringsstrategi ser ut. Vi granskade 

även Oatlys visualitet som fanns att hitta både på deras egna hemsida samt som case på Forsman 

& Bodenfors hemsida. Resultatet från intervjun och de visuella observationerna kopplas sedan 

till tidigare forskning och teorier som berör samhälleliga trender, marknadsföringsstrategier och 

teorier om coolhet och den coola konsumenten. Slutsatsen vi kan dra av denna undersökning är 

att Oatly vill göra sin havredryck till det nya mainstream, det som ska drickas istället för mjölk. 

Oatly vill även bidra till en social förändring och gå från att vara ett livsmedel till att bli en livsstil, 

detta är något de förverkligar genom sin normifrågasättande marknadsföring med retoriska, 

humoristiska inslag. 

 

Nyckelord: Oatly, hållbarhet, veganism, coolt, trend, medveten konsument, retorik, 

marknadsföringsstrategi 
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1. Inledning 
Flera marknadsföringstrender visar att hållbarhet är något som fler och fler företag vill 

förknippas med. Hållbarhet förmodas även bli ett statusbärande fenomen i den “coola” 

konsumtionskulturen (Quartz & Asp, 2015). Veganism innebär att konsumera växtbaserat, något 

som kommit att efterfrågas mer och mer på livsmedelsmarknaden (Hancox, 2018). Detta 

bekräftas även med statistik där det går att utläsa att konsumtion av rött kött, vilket anses ha stor 

påverkan på miljön, minskar i Sverige (Dagens Nyheter, 2018). Veganism bygger på hållbarhet 

och grundar sig i djurskydd, miljöhänsyn och hälsa (Hancox, 2018) och Oatly är just ett sådant 

svenskt och veganskt företag som strävar efter denna hållbarhet och därav framställer veganska 

havrebaserade alternativ till mejeriprodukter. 

 

I samband med denna sociala förändring har svenskars konsumtion av komjölk ifrågasatts, där 

företaget Oatly, ett företag som tillverkar havrebaserade alternativ till mjölkprodukter, vars 

havrebaserade alternativ framställs som mer miljövänligt och hållbart, till skillnad från den mjölk 

som produceras från kor. Genom uttryck som “Wow No Cow”och “It’s like milk, but made for 

humans” på sina produktförpackningar, kom Oatly att befinna sig i ett tvistemål med Svensk 

mjölk (Dagens Industri, 2015). Oatly har fått mycket publicitet i medier där mjölkdebatten är 

återkommande. Även deras marknadsföringskampanjer är mycket omtalade och kreatörerna 

bakom marknadsföringen har vunnit ett flertal priser, både inom strategi och design (Resumé 

2018¹, 2015). Genom en kvalitativ intervju och visuella observationer ville vi ta reda på mer kring 

hur just denna marknadsföring är utformad, vilka marknadsföringsstrategier Oatly använder sig 

av samt hur detta kan skapa värde för den ”coola” konsumenten. 

1.1 Syfte & Frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka livsmedelsföretaget Oatly i dess 

marknadsföringsstrategi. Detta genom att analysera hur deras reklambyrå resonerar kring 

företagets positionering på den samtida svenska livsmedelsmarknaden och hur de motiverar sitt 

val av visuella och retoriska redskap i marknadsföringen för att locka till sig en medveten 

konsument. 
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Utifrån nämnda syfte ämnar vi besvara följande frågeställningar: 

Hur tänker Oatly kring sin roll på den samtida svenska livsmedelsmarknaden? 

Hur uttrycker de sitt budskap för att konkurrera på den marknaden? 

1.2 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer enbart avgränsa sig kring Oatlys marknadsföringsstrategi och hur den 

kan ligga till grund för locka till sig en mer “cool” och medveten målgrupp. Något som kommer 

att undersökas med hjälp av en kvalitativ intervju med den reklambyrå Oatly arbetar fram sin 

kommunikation med, Forsman & Bodenfors. Som underlag och kontext till intervjun granskas 

även visst material från Forsman & Bodenfors och Oatlys webbsida, där deras sätt att uttrycka 

sig blir synligt, både visuellt och retoriskt. Materialet har vi själva valt utefter vårt 

forskningsområde, vilket betyder att det finns mer att analysera än det vi gjorde urvalet kring. 

Genom att endast analysera hur Oatly kommunicerar kan vi inte dra liknelser till andra, liknande 

företag och på så sätt antyda på ett representativt resultat för konsumtions och 

företagsbranschen i stort. Studiens resultat blir dessutom endast från intervjupersonernas 

subjektiva synvinklar. 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är indelad i nio (9) olika kapitel, där underrubriker refereras till som avsnitt. Inledande 

kapitel ger en bakgrund, därefter presenteras tidigare forskning och de teoretiska ramverk som vi 

i vår forskning använder i kapitel sex (6) och sju (7) för att redovisa och analysera uppsatsens 

resultat. Däremellan redogör vi i kapitel fem (5) en mer djupgående reflektion kring det metodval 

vi gjort för att stödja tillhörande validitet och reliabilitet för undersökningen. I kapitel sju (7) 

utför vi även en mer djupgående diskussion kring det vi har analyserat för att i kapitel åtta (8) 

besvara våra frågeställningar. Där ger vi även förslag till framtida forskning och våra brister 

under denna forskning. Slutligen i uppsatsens avslutande kapitel nio (9) ges implikationer på 

samhället. 
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2. Bakgrund & Definitioner 

Inför vår undersökning, vill vi börja med att förklara vilka företaget Oatly är, detta ihop med reklambyrån som 

de arbetar tätt ihop med, Forsman & Bodenfors Aktiebolag. Till sist vill vi även ge bakgrund till vad ordet 

“cool” har för bemärkelse för i vår fortsatta undersökning. 

2.1 Oatly 

Oatly är ett svenskt företag med sin bas i Malmö. Företaget har sedan tidiga 90-talet haft som idé 

att producera ett näringsrikt alternativ till mjölk, något som i början var i syfte till att kunna skapa 

ett alternativ till dem som inte kan, gillade eller inte ville dricka komjölk av personliga skäl. Idén 

var en plantbaserad dryck som skulle möta både folkets och planetens behov.  

 

 “Today, the concept of producing a drink directly from oats instead of first feeding oats 

to a cow and letting the cow process them into milk is an option but back when we 

started in the 1990s most people thought we were totally crazy. That’s okay, we are 

happy to be right where we are now making quality products based on oats for you to 

enjoy. Thank you very much.” - Oatly.com (2018)¹  

 

Oatly producerar alltså havredryck. De producerar dessutom andra havrebaserade motsvarigheter 

till mejerivaror såsom ”havregurt” istället för yoghurt, ”iMat” istället för matlagningsgrädde, 

”iMat Fraiche” istället för crème fraiche samt havrebaserad glass. Alla produkter tas fram med 

svensk havre som råvara där Oatly förklarar det unika i just dessa livsmedel och hur de i det 

nordiska klimatet växer sig långa och starka utan bekämpningsmedel, som dessutom är olagliga i 

Sverige, samt med minimala spår av tungmetaller.  

 

Enligt sin hemsida lovar Oatly sina konsumenter att alltid försöka göra det bästa och ta fram sina 

produkter med högsta möjliga näringsvärde och lägst miljöpåverkan (Oatly.com, 2018¹). De lovar 

även att deras produkter inte innehåller genetiskt modifierade organismer och att de inte 

hänsynslöst strävar efter att uppnå vinst utan istället strävar efter att förbättra människors liv och 
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ta fram så rena och ansvarsfulla produkter som möjligt. Slutligen lovar de en transparens i allt de 

gör i syfte till att göra livsmedelsindustrin till en ärligare plats (ibid). 

 

I sin kommunikationsstrategi har Oatly ofta använt sig av uppmärksammad retorik, både prisad 

(Resumé, 2018¹) samt ifrågasatt (SVT, 2015). På sina produkter och annonskampanjer, har de 

framförallt framställt den havrebaserade mjölken som ett mer hälsosamt och klimatvänligt 

alternativ till den mjölk som framställs från djurriket. I och med detta syntes en stark motsättning 

mot komjölken, där kampanjerna förargade intresseorganisationen Svensk Mjölk som tillslut 

valde att stämma Oatly inför marknadsdomstolen, detta kallade medierna för mjölkkriget (SVT, 

2015). Oatly förlorade senare i ett uppmärksammat beslut där de förbjöds använda uttryck som 

att mjölk är dåligt för människor och att havreprodukter är ett mer hälsosamt alternativ än mjölk 

(ibid). 

3. Tidigare forskning 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som vi anser vara relevant inom vårt valda forskningsområde. 

Detta innefattar marknadsföringstrender samt trender inom miljömedvetenhet, som de flesta av dagens företag, 

samt Oatly vill förknippas med. I följd av detta ser vi även att en medvetenhet inom matkonsumtionen går att 

skåda, där “rörelsen” veganism har kommit att bli synonymt med den medvetne konsumenten.  

3.1 Trender inom marknadsföring 

Företag styrs av vilken efterfråga det är på sina produkter, därför krävs det att ett företags 

kommunikation hör ihop med de trender som finns att se inom det område företaget verkar. 

Trend enligt Nationalencyklopedin (2018) är en stabil och långsiktig förändring, och genom åren 

har det gått att skåda diverse trender företag anpassar sin marknadsföring till. Thompson (2015) 

redogör för företagens samhälleliga plikt att ta ett ansvar vad gäller hållbarhet, och att många av 

de trender som syns idag grundar sig i vad medierna förmedlar ut till allmänheten. Väljer media 

att lyfta fram något som konsumenterna inte uppskattar kan det leda till svåra konsekvenser för 

företaget. Detta hör ihop med att när man diskuterar ett varumärkes position, diskuterar man 

alltid produkten i förhållande till andra på marknaden. Detta kan man även se inom 

“mjölkkriget” (se avsnitt 2.1), där Oatly och deras konkurrenter ofta uppvisar meningsskillnader. 

Detta gör att även konkurrenter ses som skapare av varumärkets mening, då dessa gärna vill 
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motsäga det andra varumärkets position. Att belysa fel eller misstag hos det andra varumärket ses 

som en strategi för att ”belysa” det som det egna varumärket vill stå för. Dessutom har företag 

eller organisationer vars strategi varit att ”spela” på missunnsamma förhållanden i dagens 

konsumtionssamhälle på senare år vuxit sig starka (Bengtsson & Östberg 2011:40-41). 

 

Därutöver har Forbes kommunikationsråd (2018) redogjort för tolv marknadsföringstrender för 

året 2018. Här har vi plockat ut några stycken som är relevant för studiens syfte. Den första är 

användargenererat innehåll som Forbes ser som en av trenderna. Inom det visar statistik på att 

konsumenter eller användare väljer företag efter hur äkta deras innehåll verkar. Utöver det anser 

60% av de tillfrågade i studien att det mest autentiska innehållet ett företag kan kommunicera är 

det som de själva som konsumenter kan vara med att skapa. Att som företag arbeta med sin 

autenticitet ses därför som en ingång till nästa trend Forbes förklarar som uppriktighet. Enligt 

dem handlar det för företag att vara så uppriktiga de bara kan, där de både visar sina bra och 

dåliga sidor i syfte att höja sitt egna varumärkes integritet och på så sätt få sin målgrupp att tro på 

företaget.  

Nästa trend ser Forbes som att företag bör utbilda sina konsumenter. Genom att belysa 

problem, och förse konsumenten med lättförståelig insikt och kunskap i den marknad företaget 

verkar, ges därefter en lösning där konsumtion av det givna varumärket står som svar på 

problemet. Därutöver tas även experimentell/eventmarknadsföring upp där interaktion med sina 

konsumenter förklaras som en trend. Inom denna ses därför sponsring av musikevenemang som 

nästa stora grej, där företag har möjligheten att göra riktigt coola mötesaktiviteter som en publik 

kan interagera med. Genom detta kommer marknadsföringen sändas ut till en ännu större digital 

publik, då det mesta av spridningen blir till genom att företaget väcker engagemanget av 

användargenererat innehåll. Hit hör även Influencer marketing, en kommunikationsstil där en 

inflytelserik person har möjligheten att nå ut till en bredare publik, vilket Forbes ser som en 

fortsatt trend även för 2018 (Forbes, 2018). 

3.2 Medvetenhet inom konsumtion 

Då överkonsumtion är ett allt större problem idag vore den mest självklara lösningen att dra ner 

på konsumtionen. Här uttrycker dock hjärnforskaren och filosofen Steven Quartz & 

neuromarketing-experten Anette Asp (2015:253) en svårighet. De menar på att 
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konsumtionssamhället drivs av ett status-system, där människor har ett behov av att genom sin 

konsumtion uttrycka sin sociala status. Turow & McAllister håller med om att konsumtion är 

kopplat till status och redogör i “The advertising and consumer culture reading” (2009) att 

konsumenter är ute efter att konsumera modeprodukter som visar att de innehar den statusen 

som hierarkiseras i sin kultur. På grund av dessa inneboende statusnormer skulle en strategi om 

att konsumera mindre inte fungera (Quartz & Asp, 2015:253).  

 

Det som Quartz & Asp istället ser som en mer effektiv lösning är att nya konsumtionsbeteenden, 

som bygger på hållbar produktionsteknik, tillförs i normen om hög status. Detta ses som möjligt 

då den bidrar med sociala fördelar för konsumenternas moraliska beteenden. Med etisk 

konsumtion, som reflekterar över rättvis handel, hållbarhet, miljöpåverkan och 

konsumentmedborgarskap, argumenterar Quartz & Asp för att konsumtion inte nödvändigtvis 

behöver innebära rikedom och slöseri. Något som nuvarande konsumtion anses göra. De kallar 

denna hållbara konsumtion för “det nya coola” (Quartz & Asp, 2015:251-254).  

 

Detta ser även företag, där begreppet utgör en stor del av den marknadsföring vi kan se idag för 

att möta konsumenternas ökande efterfråga om ett mer hållbart samhälle och komma ikapp den 

alltmer blomstrande gräsrotsfrågan (Hancox, 2018). Dagens trendforskare och 

marknadsanalytiker tycks vara överens om att veganism; att i sin konsumtion avstå från 

animaliska produkter, är något som vuxit sig starkare och är påväg till något som kan kallas 

mainstream (Hancox, 2018). Valet att bli vegan påstås grunda sig i tre huvudmotiv; djurskydd, 

miljöhänsyn och hälsa. Denna ökande trend uttrycks följaktligen i allt från konsumtionskritiska 

dokumentärer, nystartade veganska företag, kokböcker och trendsättande mediekanaler såsom 

Youtube (Hancox, 2018). 

 

Då vi ser deltagare i en vegansk kultur utgöra en konsumtionsgrupp med koncentration på 

medveten hållbarhet, tänker vi att Fiske teori om självkategorisering är en relevant 

bakgrundsaspekt. Hon menar på att en grupps normer avgör vilka beteenden som anses som 

lämpliga, och att man genom identifierandet med dem kategoriserar sig själv in i den gruppen 

(Fiske 2014:528). Fiske hävdar även att en person kan ha flera “möjliga själv” som hen både kan 

hoppas på samt vara rädd för (Fiske 2014: 186). Med tanke på den hållbara trenden förutsätter vi 
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att viljan att bli en mer medveten person kan vara ett sådant eftersträvat “möjligt själv”, där vi 

mer och mer blir rädda för att inte hänga med i “det nya coola”. 

3.3 Cool Branding 

Joeri Van den Bergh och Mattias Behrer, forskare inom ungdomsinriktad marknadsföring, 

redogör i sin bok ”How Cool Brands Stay Hot: Branding to Generations Y and Z” för 

generation Y, med vilka de menar människor som är födda mellan år 1980 - 1996. Forskarna 

förklarar vikten av att skapa sina varumärken genom att försöka appellera till denna unga 

generation, som påstås vara den generation som ska kunna föra en idé framåt och vara med och 

skapa värde för varumärken (Van den Bergh & Behrer, 2016:6). Boken baserar sig på 

brandingmodellen ”CRUSH”; Coolness, Realness, Uniqueness, Self-identification with the brand 

och Happiness (How Cool Brands Stay Hot, 2016), vilka vi kommer förklara i följande stycken. 

3.3.1 Coolness 

“Coolness” (coolhet) inom “CRUSH”-modellen definieras som det som är attraktivt och allmänt 

tilltalande för en ung publik och spelar på att en ny, överraskande eller originell känsla ska ges. 

Det som är coolt ska vara det som är populärt i ungdomarnas direkta sociala krets. Enligt Van 

den Bergh finns det åtta stycken viktiga aspekter inom coolhet. Samhörighet är en av dem och 

syftar på att förena konsumenterna. Därefter anses även varumärken som utstrålar en 

internationell känsla vara coola då ungdomar gärna vill upplevas som kosmopolitiska. Då 

generation Y inte är passiva mottagare utan bidrar till skapandet av ett varumärkes betydelse, är 

det viktigt att som ett coolt varumärke regelbundet leverera nya historier, samt med handlingar 

och synpunkter frambringa konversationer. För att dessa konversationer ska bli till krävs det 

även att varumärken genomgår ett kontinuerligt rekonstrueringsarbete, något som skall visa på 

innovativitet. En annan aspekt av en cool varumärkesupplevelse är möjligheten att som 

konsument själv kunna anpassa en produkt efter ens egna önskemål, för att därmed göra livet 

enklare och mer upplevelserikt. Oväntade positiva överraskningar värdesätts också som coolt, 

detta exemplifierar Van den Bergh genom att dra paralleller till oväntade, något udda 

inträffanden där upplevelser flyttats från sin vanliga kontext. Ytterligare en aspekt av coolhet är 

när ett varumärkes produkt är någorlunda begränsat och dold, då detta relaterar till en känsla av 

unikhet och att en ska vara välunderrättad för att kunna få ta del av den. Avlutningsvis spelar 
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kvalitet en självklar roll i coolhet, där överlägsen kvalitet fortfarande är kärnaspekten för 

huruvida ett företag kan uppfattas som coolt, framförallt är det en fördel om kvaliteten upplevs 

som oväntad på något sätt (Van den Bergh, 2012). 

3.3.2 Realness 

För generation Y är autenticitet en viktig aspekt i varumärkesutveckling, detta då autenticitet 

bygger på en känsla av “realness” (äkthet) i världen av begränsningar och iscensatta situationer. 

Härkomst, historia samt arv spelar en viktig roll och därmed krävs det att varumärken visar på att 

deras projicerade kultur stämmer överens med varumärkets riktiga DNA. Varumärket skall också 

visa på transparens, CSR (Corporate Social Responsibility) och stadga i sin kommunikation (Van 

den Bergh, 2012). 

 

Äkta känslouttryck i varumärkets kommunikation bidrar till upplevelsen av varumärket som äkta, 

där demokrati och öppenhet är viktiga aspekter för att varumärket ska anses som mottaglig för 

allmänheten, dess olika klasser och bakgrund. Respekt för naturen och miljön anses även det 

som en källa till äkthet. Van den Bergh exemplifierar LUSH kosmetika, som han förklarar ta 

hand om både ungdomens och miljöns hälsa genom att endast använda sig av naturliga och 

organiska ingredienser. Dessutom är de emot djurförsök, gör sina förpackningar helt och hållet 

nedbrytningsbara samt skänker pengar till välgörenhet (Van den Bergh, 2012). 

3.3.3 Uniqueness 

“Uniqueness” (unikhet) påstås vara det avgörande för våra beslut att konsumera ett visst 

varumärke. Denna unikhet är kopplad till ett flertal saker, där platsbundenhet och ursprung 

definierar för hur någonting kan vara typiskt för sin kontext. Van den Bergh klargör för konst 

och design som unikhetens drivkraft, något som stimuleras av yrkesfärdighet och en känsla av 

”handgjord”. Ett alternativt sätt för varumärken att ta sig an detta kan vara att förse sina 

konsumenter med chansen att kunna anpassa produkterna till sina egna personligheter. Då 

ingenting är mer unikt än en person är det viktigt för varumärken att visa sin mänskliga sida, 

exempelvis att man får ett mänskligt bemötande som speglar varumärkets personlighet (Van den 

Bergh, 2012). 
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3.3.4 Self-identification 

För att generation Y ska kunna bygga en relation med ett varumärke krävs det att varumärket 

speglar deras olika livsstilar. “Self-identification” (Självidentifikation) berör varumärken, stilar 

och produkters möjlighet att reflektera konsumenters värden, intressen och opinioner. För att 

möjliggöra just detta måste varumärkena vara starka i sina värden och kommunicerandet av dem. 

Ju mer en person kan relatera sig själv till dessa värden, ju mer identifierar den sig med 

varumärket. Det finns tre nivåer av eftersträvd identifikation, vilket är att uttrycka sig själv och 

sin stil, att göra något bättre och att förbättra världen (Van den Bergh, 2012). 

3.3.5 Happiness 

Populära varumärken skall leverera från positiva emotioner. För den unga generationen 

definieras “happiness” (lycka) som samhörighet, nöje och tillfredsställandet av våra sinnen. Detta 

är i sin tur kopplat till känslor av spänning och det okända, samtidigt som man vill kunna förlita 

sig på sitt varumärke. Tillslut är även lycka kopplat till att lyckobringande händelser ska ske i 

samband med varumärket, där ett marknadsföringssätt som får en att le eftersträvas (Van den 

Bergh, 2012). 

4. Teori 

Här presenteras det teoretiska- och analytiska ramverk vi kommer använda oss av i forskningen. Primärt ligger 

fokus på teorier kring hur ett företag använder sig av retorik i sin strategiska kommunikation och i vilken grad 

det har möjlighet att påverka en konsument utifrån dess vilja att tillhöra en viss samhällskultur.   

4.1 Strategisk kommunikation 

4.1.1 Reklamretorik 

All typ av reklam som företag sänder ut är utformad för att övertyga och argumentera för 

mottagaren att utföra en viss handling, vilket kan vara att sälja in en viss produkt, förändra ett 

visst beteende eller redogöra för hur världsliga ting fungerar (Østbye et al, 2013:82). Retorik 

definieras som ”konsten att tala”, där det gäller att förmå lyssnaren med övertygande 
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kommunikation som genom argument, språk och stil får lyssnaren att se världen genom talarens 

ögon. Gripsrud förklarar att varje användning av språket blir retoriskt för att avsändaren vill få 

andra att dela, acceptera och förstå sina egna tankar och upplevelser (2011:202). Både Østbye (et 

al, 2013) och Gripsrud (2011) redogör för tre huvudtyper av argumenterande reklamtexter. som 

alla tre blir väsentliga i vår forskning: produktreklam, attitydskapande reklam och politisk reklam. 

Dessa handlar i stora drag om hur man genom retoriska medel ger ett mervärde till produkter 

som inte bara handlar om pris och kvalité. I denna kategorisering försöker man skapa idylliska 

förbindelser mellan produkten och konsumenten, där det vanligtvis brukar innehålla centrala 

värderingar som samhället delar.  

Tonalitet är den språkliga delen inom retorik som bygger personlighet inom ett varumärke. 

Detta synliggörs av ordval, stil och bildspråk kring den visuella identiteten av varumärket, där ett 

och samma språk används oavsett vilken kanal som används. Målet är att mottagaren ska uppleva 

en enhetlig känsla kring företagets verksamhet och att det alltid är samma avsändare oberoende 

av vilken kanal man använder sig av. Detta för även med sig att tonaliteten ska vara enhetlig 

oavsett var i världen det kommuniceras, men att det däremot behöver anpassas inom den ramen 

i förhållande till sammanhang, målgrupp och i vilket medium det utsänds. Ett val av retoriska 

inlägg måste därför anpassas till situation, den fråga det gäller samt i vilket syfte 

kommunikationen ska sändas ut, för att det ska bli trovärdigt (Gripsrud, 2011:202). Den retoriska 

delen i reklam är alltså där för att övertyga konsumenten om att den egna varan är mer 

konkurrenskraftig än andra på marknaden. Detta genom att särskilja den från likartade 

produkter, och på så sätt stärka företagets position på marknaden (Østbye et al, 2013:82).  

Vid begränsningar inom det mänskliga språket, där varje ord har en relativt fast innebörd 

samt grammatiska regler, kan visuella bilder användas istället för att säga det som inte språket 

klarar av. Visuell retorik anses retoriskt i den grad då dess inriktning, istället för att enbart vara 

estetiskt, utgår från att bilderna, i samspel med mottagaren, ska få ett genomslag som sätter 

tankar i huvudet (Wærn et al., 2004:55). 

4.1.2 Humor som retoriskt angrepp 

Ett vanligt inslag i reklam är humor. Humor är ett retoriskt medel för att väcka en känsla av 

pathos (pathos förklaras i nästa stycke). Detta synliggörs ofta med glimten i ögat, där det gäller 

att fånga målgruppens uppmärksamhet. Svårigheten med att använda humor blir att kombinera 

den med andra mer trovärdiga argument. Det vill säga väcka en känsla av både välmående och att 
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det som kommuniceras är viktigt. Østbye nämner två skäl till varför humor används i reklam: 

Det första för att ”väcka” en reklamtrött mottagare, och det andra för att ge en mer lättillgänglig 

reklam som mottagaren mer lättsmält kan ta emot sig (Østbye et al., 2013:82).  

4.1.3 Ethos, Logos & pathos 

Inom retoriken används olika argumentationsmedel för att övertala mottagaren. Ethos, pathos 

och logos framställs som tre grundstenar och är de redskap som ligger till grund för 

argumenterande (Østbye et al, 2013:84).  

Ethos betecknar att en avsändare eftersträvar att verka så trovärdig som möjligt där 

denne gärna tydliggör sin integritet (Ibid). Detta är en känslomässig övertalningsstrategi där 

talaren ger en känsla av att denne vill lyssnarens bästa, vilket såklart förstärks av om talaren sedan 

tidigare är känd eller har god karaktär (Gripsrud 2011:210). Användarens personlighet stärks vid 

användandet av ethos, där denne framstår som en hedervärd och trovärdig person, där en bild 

ges av att kunskap och erfarenhet finns inom ämnet. Detta används ofta inom reklam där 

avsändaren refererar till sig själv och sina erfarenheter för att få målgruppen att ha förtroende till 

det som sägs i reklamen (Kjeldsen E. 2008:33–34). 

Logos föreställer avsändarens förnuftsbaserade medel och rationalitet i argumenterandet, 

vilket ofta utgörs av fakta, siffror och statistik (Østbye et al, 2013:84, Gripsrud 2011:211). Logos 

lägger betoning på det sakliga i argumenterandet, där tidigare studier ofta används för att genom 

klarhet och tydlighet lägga argument på ett belyst problem. 

Det tredje redskapet som används är pathos, vilket är det argumentationsmedlet som 

används för att väcka övertygande känslor hos mottagaren (Østbye et al, 2013:84). Pathos kan 

likna Ethos då det handlar om att övertyga via känslor, skillnaden är att ethos till viss del är 

mildare där det centrala är att skapa respekt, tilltro och gemenskap mellan avsändare och 

mottagare. Pathos framförs lite mer aggressivt med fokus på känslor som sorg och vrede som 

framkallar ett medlidande hos mottagaren (Gripsrud 2011:212).  

4.2 Skapa relevans för kund 
Peer Franzén skriver i boken “Effektiv Reklam” (2002:153-160) om att minnet är som ett 

durkslag och att människans selektiva perception är viktig för hur en människa uppfattar en 
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annons. Därför måste reklam ha stark utformning för att komma förbi människans filter mot det 

enorma bruset som omger området reklam.  

För att skapa relevans för sin tilltänkta målgrupp krävs ett arbete med sin märkesidentitet 

som bildar ett övertag mot konkurrenter inom en marknad. Begreppet märkesidentitet beskrivs 

som vad ett företag vill att dess varumärke ska stå för, vilken mening som ligger bakom och vad 

som gör det unikt (Melin, 1999:126). Man ger varumärket beståndsdelar av associationer och 

igenkänningstecken som binder samman konsumenter med företaget och dess varumärke, vilket 

gör att konsumenten får en känsla av att den kan stödja företaget för att de gör någonting bra. 

Strategin med att utveckla en identitet för sitt varumärke gör att konsumenter har genom 

varumärket en grund för att ingå i den kultur och de värderingar som varumärkets identitet 

uttrycker sig till. Att exempelvis få din målgrupp att förknippa ditt varumärke med ett hälso- eller 

miljöperspektiv gör att målgruppen som identifierar sig med dessa värderingar kommer dra sig 

till ditt varumärke. Varumärket har därför stor nytta av att spegla konsumentens självuppfattning 

och associera till deras kultur och värderingar för att locka dem till att köpa produkterna (Melin, 

1999:86, Aaker, 1996). Målet är att den tilltänkta målgruppens värderingar ska överensstämma 

med varumärkets, där det läggs större vikt vid de igenkänningstecken företaget kommunicerar ut. 

För att lyckas med detta behöver märkesidentiteten erbjuda något som skapar en funktionell och 

känslomässig förmån som konkurrenterna inte har tänkt på eller har inte har möjlighet till att 

erbjuda sina kunder (Aaker, 1996). Det varumärke som kommer först på tanke hos en 

konsument, är det som sedan köps (Percy & Rossiter, 1992, refererad i Melin, 1999:54). 

Med en personlighet kring varumärket ökas möjligheterna att komma i kontakt med den 

tilltänkta målgruppen, och detta kan göras på en del olika sätt. David Aaker (1996) redogör för 

resonemang om olika sätt att utveckla en personlighet för varumärket som även Melin (1999) 

refererar till: Ge en bild av användaren/konsumenten, framträda i specifika sammanhang, 

framhäva geografiskt ursprung, utforma särpräglad reklam, använda kända personer och att 

använda sig av symboler. Utmaningen med dessa är att sammanfoga dem till en helhet. Uppstår 

ett högre värde av den helhet som sammanfogas, ger det möjlighet till ett konkurrenskraftigt 

varumärke som når ut till konsumenten (Melin, 1999:96). Konsumtion är kopplat till det sociala 

samspelet mellan människor, där känslan av att vilja tillhöra en grupp spelar en stor roll. 

Konsumentgrupper formar sig exempelvis runt ett visst varumärke, en viss livsstil eller musikstil 

och deltagandet i en sådan grupp leder i sin tur till en att en självbild för konsumenten skapas i 

samklang med varumärket (Quartz & Asp 2015:125-126).  
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Ett företags visuella identitet är en stor del av varumärkesidentiteten, då det är det 

företaget visar utåt. Visuella igenkänningstecken, som exempelvis varumärkets logotyp är något 

som byggs upp över tid, där attribut i logotypen oftast bildar någon typ av symbol, vilket skall 

komma att bli något som konsumenten väl kommer ihåg (Aaker, 1996). Genom att skapa en 

visuell identitet förknippas produkten med företaget. Detta sker med hjälp av visuella bilder, det 

arv som omger företaget och metaforer som reflekterar dess inarbetade identitet (Aaker, 1996). 

För att få fäste hos sina konsumenter används reklam vars syfte är att försöka ge positiva 

märkesassociationer hos konsumenten av vad varumärket är känt för. Här spelar positiva 

faktorer som kvalitet, attityder och värderingar en stor roll, som ger konsumenten ett mervärde 

som konkurrerar med tanken att enbart gå efter det bästa prisalternativet (Melin 1999:54-55).  

Att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande går att göra genom att 

placera varumärket inom vissa diskussioner (Melin, 1999:127). Företaget bör alltså lyfta fram 

unika fördelar för att ge ett mervärde. Melin menar att relationen mellan konsument och företag 

grundar sig i ett osynligt avtal, baserat på att företaget erbjuder produkter av viss typ och kvalitet 

som uppfyller de behov som av olika anledningar inte ifrågasätts av konsumenten (Melin, 

1999:37). 

Melin förklarar att förpackningen i många fall är varumärkets och produktens ansikte 

utåt, och är en fri reklamplats för att nå ut till konsumenter både i butik och hemmet (Melin 

1999:83). Detta gör vidare att företagets och dess produkts igenkänningstecken blir viktiga 

komponenter för den varumärkesuppbyggande processen. Ett varumärke blir nämligen oftast 

känt på grund av vilka produkter det representerar. Att försöka hitta ett sätt att kunna särskilja 

sin produkt från konkurrenternas är därför av stor vikt för att kunna skapa ett immateriellt 

mervärde för konsumenten (Melin, 1999:202-203). Textreklam, produktplacering och sponsring 

är delar i Aakers resonemang som ger konsumenten en relation till varumärket, och trycker man 

på de återkommande faktorerna gör det att konsumenten hela tiden påminns om vad det är 

varumärket står för (Melin, 1999:102-104).  

4.3 Hip consumerism 

Då synonymen till “cool” kan jämföras med “hip” (Cambridge Dictionary, 2018), kommer vi 

fortsätta argumentera för den unga publiken och dess värde i varumärkesutveckling genom 

Thomas Franks teorier om “Hip-consumerism”.  
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Frank redogör i sitt verk “The Conquest of Cool” för kapitalismens anpassningsbarhet 

samt den kreativa revolutionen på 60-talet. Denna kreativa revolution identifierades till stor del 

med ungdomskulturen som med sin attityd inspirerade till nya marknadsföringsstrategier, något 

som kom att kallas “Hip Consumerism” (Frank, 1997). Konsumenter uppmanades att “tänka 

ungt”, och med detta växte en motkultur fram om uttryckte sig rebelliskt mot det konventionella. 

Detta kom i uttryck genom ungdomarnas rebelliska livsstil, rockiga musiksmak och udda klädstil 

(Frank, 1997:171-183). Företag försökte alltså inom sin marknadsföring förvärva det som ansågs 

vara coolt av ungdomskulturen, till viss del innefattade detta drogkulturen.  

Hip Consumerism är relaterat till antikonsumtion, som Frank exemplifierar genom 

Volkswagens marknadsföringsstrategi där de anpassat sin utformning och framkallade en något 

ironisk rak ton i syfte att tala till de mer reklamskeptiska konsumenterna. Under 60-talet kom 

annonserna att utformas på ett mer minimalistiskt och stilistiskt sätt som spelade på humor, 

vitsar och ärlighet. Annonsen sympatiserade med samhällets kritiska syn på marknadsföring, 

vilket i sin tur bara gjorde den mer framgångsrik (Frank, 1997:54-66).  

Slutligen klargör Frank (1997) för sin övertygelse om att 60-talets “hip” är det som styr 

och kommer fortsätta styra kommande generationers konsumtionssamhällen. Han redogör för 

Hip Consumerism som det ledande ethos genom att, som han säger: “transform(ing) alienation 

and despair into consent” (Frank 1997:235), alltså att transformera känslor av utanförskap och 

förtvivlan till ett samtycke hos konsumenten.  

4.4 DotCool 
Coolt är ett socialt attribut och som begrepp, med dess tidigare förklarade innebörd ständigt är 

under utveckling. Där coolt förut var rebelliskt och gick ut på att göra uppror är det numera 

“DotCool” som är det gällande. Quartz och Asp argumenterar att denna typ av coolt handlar 

mer om folkets självständighet, kreativitet och bildning (Quartz & Asp, 2015). I och med detta 

ses coolt vara relaterat till våra föreställningar om vad som har hög status, där det i stort handlar 

om att redogöra för vad nutidens ungdomar anser som coolt och intressant. Quartz (2015) 

menar att den status coolheten innebär, handlar om att få bekräftelse, därför skapas subkulturer, 

som DotCool, vilka skapar sina egna normer och värderingar för vad som är coolt. DotCool har 

till skillnad från tidigare rebelliska subkulturer ett mer etiskt förhållningssätt till vad som anses 
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vara coolt, där hållbarhet och att göra världen till en bättre plats är något som värdesätts högt 

(Quartz & Asp, 2015). 

Detta är något som har stark relation till exempelvis musik. Musik har länge haft sin plats 

i kulturen, där olika kulturer såsom hippies och punkare varit till grund för uttryckandet av 

klassdeltagares symboliska motstånd mot den dominerande klasskulturen (Quartz & Asp, 

2015:209).  

5. Metod 
I det här kapitlet beskrivs den analysmetod som använts, material & urval samt hur vi har gått tillväga för att 

genomföra studien och besvara våra frågeställningar. Vidare diskuteras motiveringar kring val av metod samt 

forskningsetik.  

5.1 Etnografi 

För att nå en djupare förståelse i vår forskning, där vårt intresse ligger i att undersöka hur Oatlys 

marknadsföring ser ut och i vilken aspekt den kan påverka konsumenter, har vi valt att göra en 

kvalitativ studie där huvudmetoden är en kvalitativ intervju med Oatlys reklambyrå. Som 

underlag för intervjun, och som kompletterande kontext används delar av Oatlys 

marknadsföringsmaterial (hemsida, förpackningar, annonser, se bilaga 4 och 5) som presenteras 

övergripande på Forsman & Bodenfors och Oatlys hemsida. Genom att kombinera intervjun 

med referenser till marknadsföringsmaterialet kan analysen i viss mening ses som en fallstudie 

med en viss etnografisk karaktär. Den är dock inte etnografisk i den meningen att den bygger på 

ett längre fältarbete. 

Etnografi beskrivs som ett sätt att uppleva, tolka och representera kultur och samhälle 

som informerar och informeras av uppsättningar av olika kunskapsområdens agendor och 

teoretiska principer (Pink, 2013). Antaganden ifrågasätts för att få förståelse för det som 

studerats genom att närma sig till, och interagera med den sociala miljö där det studerade 

befinner sig. Inom denna metod används deltagande observationer i varierande grad i vilket 

samtalsintervjuer, kameramaterial och dokumentstudier är vanligt förekommande (Pink, 2013).  

Det är forskaren som inom ett fältarbete väljer studieobjekt och teorier, där utformning 

och metod även det ligger i forskarens händer. Detta förklarar vikten med att hela tiden utgå från 

sitt kunskapsmål i relation till teori och metod (Öhlander, 1999:10,14). Fältarbeten har sedan 
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tidigt innefattat att undersöka samhälleliga förhållanden, där den centrala delen varit att 

dokumentera människor i deras sociala samspel, fånga detaljer i vardagen samt få reda på 

människors perspektiv och erfarenheter. Kultur är något som är ett centralt studieområde, där 

det inte riktigt handlar om dess normer och värderingar, men där debattens fokus istället ligger 

på kulturen som system i frågan om huruvida den är varaktig, föränderlig, samt hur 

sammanhängande och avgränsad den är (Öhlander, 1999:10-11). 

5.2 Kvalitativa intervjuer 

I den kvalitativa ansatsen kring att föra en samtalsintervju är avsikten att skaffa sig information 

som intervjuobjektet förser (Østbye et al, 2013: 102). Att använda oss av kvalitativa intervjuer 

anser vi vara den främsta metoden för att komma nära de sammanhang som identifierats under 

den tidigare visuella observationen, vilket vi ansåg kräva en större insikt i för att uttala oss om.  

Intervjun valde vi att utföra på ett semistrukturerat sätt, i den grad då svaren vi ville få 

reda på var rena kunskaps och attitydfrågor kring intervjupersonernas egna erfarenheter. 

Frågorna som ställdes var strukturerade för att avse ett område, med öppna svarsalternativ där vi 

utgick från en intervjuguide uppbyggd kring sex stycken teman: Hållbarhet, målgrupp, kampanj, 

trend, underdogs samt visuellt/text (Se bilaga nr. 3). Semistrukturerade intervjuer lönar sig för att 

få så öppna och beskrivande svar som möjligt, där frågorna inom varje tema ställdes som 

sonderande frågor, just för att få intervjupersonernas omedelbara gensvar och tankar (Östbye et 

al 2013:142). Detta gjorde det även möjligt att ställa följdfrågor, vilket var av stor vikt för att få 

tillgång till deras egna åsikter. De teman intervjuguiden låg uppbyggd på gav oss även 

möjligheten att, ifall intervjupersonerna var mer sparsamma kring att öppna upp sig inom temat, 

kunna ställa följdfrågor för att få mer utvecklade svar. Vikten av att ha öppna frågor gav även 

möjligheten att upptäcka ej tidigare tilltänkta ämnen eller teman med intresse för vårt 

forskningsområde, vilket möjliggjorde att en djupare kunskap kring ämnet upptäcktes. Bland 

annat kan vi med detta ställa följdfrågor som förenar våra teman, för att koppla ihop temanen 

med varandra då marknadsföringen innehåller alla de delarna vi gjorde intervjuguiden efter. 

5.3 Material & urval 

Urvalet som resulterat i studiens forskning ses som strategiskt i och med att det är ett specifikt 

företags marknadsföring vi har haft för avsikt att undersöka. En djupgående analys för att 
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uppvisa den strategiska kommunikation som företaget använder sig av och som synbart går att 

undersöka har varit fördelaktig då marknadsföringsmaterial kring företaget Oatlys retoriska språk 

funnits lättillgängligt via företagets hemsida. Där presenteras både information om varumärket 

samt valda produkters utformning (se bilaga nr. 4), annat marknadsföringsmaterial såsom 

reklamaffischer finns tillgängligt på Forsman & Bodenfors hemsida. Urvalet kring det retoriska 

bildspråket ger en tydlig uppfattning av hur Oatly själva vill porträttera sig om sin produkt inom 

ett konsumtionssammanhang. (se bilaga nr. 5) 

 

Genom att fortsättningsvis kombinera marknadsföringsmaterialet med en kvalitativ 

samtalsintervju med de som utformat Oatly´s profil når vi det latenta som vi inte hade nått 

annars. Intervjun som hölls berörde reklambyrån som i allra högsta grad ses som en viktig aktör 

bakom Oatlys marknadsföring. Eftersom det är just kommunikationen och strategin bakom den 

vi var ute efter togs tidigt ett beslut om att det var med reklambyrån, och inte själva Oatly 

samtalsintervjun borde hållas med. Att använda sig av en större, mer omfattande intervju ledde 

även till att vi hade möjlighet till att ställa fler djupgående frågor rörande strategin bakom 

kommunikationen. 

Studiens intervjumaterial omfattar en kvalitativ intervju tillsammans med Lars Elfman, Art 

Director, och Martin Ringqvist, copywriter på reklambyrån Forsman & Bodenfors Aktiebolag.  

5.4 Tillvägagångssätt 

Analysen av det empiriska materialet inleddes genom att undersöka företagets externa 

kommunikationskanaler, där webbsida, affischer och utformningen på produkternas 

förpackningar ses som en stor kanal för kommunikationsutsändande, detta hittade vi på Oatlys & 

Forsman & Bodenfors hemsida. Marknadsföringsmaterialet har inte använts som underlag för en 

detaljerad visuell och retorisk analys, utan snarare för att ge kontext och en referenspunkt för 

både intervjun och den sammantagna diskussionen om Oatlys marknadsföring. Utifrån den teori 

om vilken strategisk kommunikation ett företag bör sträva efter att förhålla sig till, reflekterade vi 

här över det retoriska och det visuella de använt sig av i sin strategi.  

 

Vidare påträffade vi två huvudpersoner, Lars Elfman & Martin Ringqvist genom en artikel av 

Resumé (2018²) vilka vi ansåg vara utmärkta informanter i en kommande samtalsintervju. 
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Kontakt togs med de båda genom mail (se bilaga nr. 1), samt ett senare samtal till Forsman & 

Bodenfors kontor i Stockholm varpå en intervju på plats på huvudkontoret i Göteborg den 

25/5-18 kl.15.00 kunde genomföras.  

5.5 Utförande av intervju 

I följande avsnitt redovisas ett urval av de frågor som ingår i de sex temana som vi utgick ifrån 

vid intervjuerna. Det teoretiska ramverk som presenterats tidigare utgör bakgrunden till vilka 

frågor som lämpade sig att ställa i förhållande till syfte och frågeställningar. De första frågorna 

som ställdes var relaterade till vilka företaget Forsman & Bodenfors är, just för att kunna skapa 

en relation till hur företaget arbetar tillsammans med Oatly. Intervjuguiden i sin helhet går att se 

under bilaga nr. 3. 

 

Hållbarhet 

Här ställdes inledande frågor med anknytning till hur Forsman & Bodenfors arbetar med, och 

för, hållbarhet kring sina kunder. En granskning av Sustainable brand index (2018) visar på en 

mätningsstudie kring Sveriges och resterande nordiska länders ledande företag vad gäller det 

mest hållbara varumärket utifrån konsumentens perspektiv. I listan går det att se att flera företag 

har anknytning till Forsman & Bodenfors, bl.a. COOP, matkedjan som vann utmärkelsen 

“Sveriges mest hållbara varumärke”. Även Oatly går att hitta på listan men först på en 46e plats 

(Sb-index.com, 2018). Frågornas karaktär var kring hur Forsman & Bodenfors ser på hållbarhet 

och ifall det är något de gärna vill förknippas med. 

 

Kampanj 

Frågor kring Oatlys senaste reklamannoser fortsatte intervjun, där intervjupersonerna fick 

förklara mer om dess framgånsrika karaktär. Nedan följer följdteman kring ämnet.  

 

Målgrupp  

Detta tema ställdes i koppling till den senaste kampanjen, men där frågorna även syftade kring 

vilken målgrupp Oatly i stort marknadsför sig mot. Hur stämmer målgrupp ihop med 

marknadsföringen och finns det några typpersoner som kampanjerna givet riktar sig till? Här 

ställdes frågorna även kring demografi, ålder och samhällsklass. 
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Visuellt/text 

Frågornas syfte var att anknyta till Oatlys senaste kampanj där enbart text och produktbild 

utgjort marknadsföringen (se bilaga nr. 4). Då vi ansåg reklamannonserna vara nytänkande och 

stickande ut i mängden, ville vi ta reda på tanken bakom utformandet av kampanjen samt 

konsumenters respons till den. 

 

Trend 

Ovanstående tema berörde ställningstagandet av att eftersträva en mer hållbar och 

hälsomedveten konsumtionstrend. Ser de själva det som en trend som kommer hålla i sig, och 

som syns på andra ställen än i matkonsumtionen? 

 

Underdogs  

Dessa frågor inriktar sig på Oatlys retoriska språk, där tonalitet på förpackningar, affischer och 

hemsida ses som snällt ifrågasättande, men som inte alls tagits emot så av de ifrågasättande 

konkurrenterna. Vad betyder det att vara ett “schysst” företag, och anspelar det hela till någon 

typ av svensk blygsamhet? 

5.6 Metodkritik och diskussion kring reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet 

Vid en kvalitativ studie som denna är det viktigt att ha i åtanke att forskarnas roll inte går att 

utesluta, då dess egna tolkningar utgör redskapet för insamling och analysering av empiriskt 

material. Etnografiska studier kräver etiska överväganden där det är upp till forskaren att försöka 

hitta en balans mellan det som är intressant och nödvändigt för forskningens syfte, samtidigt 

som hänsyn måste ges till etiska överväganden som att visa respekt och vara lyhörd (Pripp, 

1999:51). Att forskaren har en roll i observationerna kan ses som problematiskt, där det i vissa 

fall kan vara svårt att bara hålla sig till att endast vara en objektiv deltagare snarare än en 

inflytelserik medlem i det fält som ska undersökas (Flick, 2014:311). I och med de personliga 

tolkningarna forskarna gör är det till en viss grad svårt att säkerställa studiens reliabilitet, där 

enligt vanlig kritik mot kvalitativa studier hävdar att följden blir subjektiva tolkningar som färgar 

studien (Østbye, 2013). Med detta menas att det är svårt att säkerställa att en annan forskare 
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hamnar vid precis samma resultat som vi har gjort. Däremot kan det finnas något annat 

intressant i det material som framställts (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta för med sig att vi 

även är införstådda i den begränsade möjligheten till att kunna generalisera det resultat vi påvisar, 

men att vi genom att påvisa en transparens och vägledning i att kunna göra en liknande studie, 

ändå lämnar utrymme för framtida studier av samma natur. För att höja den reliabilitet som finns 

har vi genom en utförlig beskrivning av insamlandet av material samt analys, redogjort för de 

utvalda metoderna och genomförandet i att vara så objektiva som möjligt. Genom en 

medvetenhet av att det inom kvalitativa studier är svårt att vara helt objektiva, ser vi ett visst 

utrymme av att våra egna tolkningar präglar studien samtidigt upplever vi att vi genom vår 

transparens ändå uppnår trovärdighet i studien.   

En metodtriangulering i att kombinera metoder och material ses därför som ett 

ytterligare sätt att höja trovärdigheten och reliabiliteten (Østbye et al, 2013:122). För att 

eftersträva att nå hög validitet i en kvalitativ samtalsintervju, ses byggandet av ett förtroende som 

en väsentlig del för att möjliggöra att intervjupersonerna känner sig bekväma som i sin tur leder 

till utvecklade och ärliga svar (Larsson, 2010:73). Detta eftersträvades genom att vi innan 

intervjuns start, var så deltagande som möjligt genom att vara frågande och trevligt bemötande 

mot intervjupersonerna. Problematiken var att vid start av inspelning fortsätta vara deltagande, 

då vi samtidigt inte ville påverka intervjupersonens tankegångar och föra dem i en viss riktning 

förutom den tillfrågade. Validitet kan definieras som i vilken utsträckning forskningen 

undersöker det som avses undersökas (Kvale & Brinkman, 2014:), där vårt visuella material 

tillsammans med samtalsintervjuerna ska återspegla det som intresset ligger i. Vidare skulle 

antalet intervjuer i relation till validitet kunna diskuteras, med hänsyn till att genomförandet av 

fler intervjuer skulle öka mättnaden och således öka validiteten. Detta blev däremot en 

avgränsning för oss då vi som tidigare nämnt även använder oss av visuellt material som kontrast 

och kontext till samtalsintervjuerna. Vi ser att det befintliga materialet är innehållsrikt samtidigt 

som mer material inte skulle garantera ett annorlunda resultat. 

5.7 Forskningsetiska överväganden 

Under intervjuernas gång har vi utgått från fyra forskningsetiska principer för humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning som är hämtad från Vetenskapsrådet (2018). Dessa är 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav som tillsammans 
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skyddar den individ som deltar i studien (Kvale & Brinkmann, 2014). Avsikten med detta är att 

deltagare i intervjuer innan medverkan ska vara informerade om studiens syfte och dess roll i 

den.  

Vid tagen kontakt informerades intervjupersonerna om studiens generella syfte och vid 

ett senare tillfälle skickades även en samtyckesblankett, där information kring att intervjun 

kommer spelas in och att de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande introducerades. 

Följaktningsvis tillfrågades intervjupersonerna om anonymitet, vilket gjordes vid den inspelade 

intervjun, där båda tillkännagav sitt medgivande. Vi informerade även slutligen om att 

informationen enbart kommer användas i forskningens syfte.  

I ett sista krav inom den etiska synvinkeln som vilar på forskarens roll i forskningen, var 

det viktigt att ha i åtanke att de tankar och erfarenheter som intervjupersonerna gav innebar en 

risk i att leda till en subjektiv vinkel, där en utmaning för oss kom att handla om hur empatiska vi 

som intervjuare hade utrymme att bli, då risk finns att tappa det kritiska förhållningssättet 

forskarens roll innebär (Kvale & Brinkmann, 2014:111). 

6. Resultat 
I detta kapitel presenterar vi det resultat som analyserats. Undersökningens slutliga resultat anser vi vara som 

mest lättförståeligt om vi presenterar det utifrån de sex (6) teman vi använde oss av i vår tidigare förklarade 

intervjumanual. Under varje tema presenteras det material som vi, utifrån webbsidan samt intervjun som vi anser 

mest lämpligt för att ge inblick i Oatlys marknadsföring och vidare att besvara de ställda forskningsfrågorna: 

 

- Hur tänker Oatly kring sin roll på den samtida svenska livsmedelsmarknaden? 

- Hur uttrycker de sitt budskap för att konkurrera på den marknaden? 

6.1 Bakgrundsinfo 

Det inledande i vår intervjumanual berörde bakgrundsfrågor om vilka företaget Forsman & 

Bodenfors är och vilken koppling de har till Oatly. Detta i syfte att få en klar bild av hur de båda 

i sitt samarbete marknadsför sig för att nå ut till konsumenterna.  

 

24 



 

Byrån grundades 1986 i Göteborg, och har idag kontor i både Göteborg och Stockholm. 

Forsman & Bodenfors är en av Sveriges största och ledande reklambyråer (Dagens Industri, 

2016).  

Lars Elfman berättar att han varit hos företaget sedan 2001 och började som formgivare, 

men förklarar hur han mer och mer blev intresserad av och gled in i rollen som AD, vilket utgör 

hans roll idag. Martin Ringqvist är copywriter och har jobbat på byrån sedan 1997. Han redogör 

sedan för att de båda, Lars och Martin är de på företaget som arbetar med Oatly. Samarbetet 

med Oatly inleddes 2014. 

 

Hädanefter refererar vi endast till intervjupersonernas förnamn.  

6.2 Hållbarhet 

Då hållbarhet ses som en ny företagstrend enligt Thompson (2015), började vi intervjun med att 

fråga vilka företaget Forsman & Bodenfors är och hur de, tillsammans med sina kunder ställer sig 

till hållbarhet. Detta eftersom (som förklarat i Metodkapitlet 5.3) de verkar arbeta med hållbarhet 

och hållbara företag. Vi inledde med att fråga om det var ett strategiskt val från deras sida. 

 

“Ah delvist är det väl, vi försöker väl å hitta företag som någonstans försöker göra bra 

grejer, eller så försöker vi å få dem å göra bra grejer [---] att det finns nog ändå nån rätt i 

byrån [...] Staffan Forsman och Sven Olof har väl haft någon humanistisk/socialistisk 

grundsyn.. är det inte så?” - Martin  

 

Lars instämde och kompletterade att hållbara företag idag även utgör de mest intressanta företag, 

att det idag är ett måste för moderna och framgångsrika företag att visa på att man tänker på 

hållbarhet, och därmed inte bara miljön utan även social hållbarhet. 

 

“Ibland finns det i företaget från början när vi börjar jobba med dem och ibland så kanske 

vi pushar dom [...] ” - Lars 

 
De uttrycker sig vara lyckligt lottade över att ha möjligheten till att kunna välja vilka företag de 

vill jobba med, och går in på hur deras resa med Oatly började. 
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“Ja och för Oatly kan man väl säga att det fanns ju väldigt mycket inbyggt när de kom till 

oss. De hade redan tänkt massa bra tankar kring just det där med hållbarhet och.. ja men 

lite grann orsak att dom finns är ju att vara just ett mer miljövänligt alternativ och ett mer 

liksom hälsomässigt å allt möjligt då. Så att många av dom tankarna fanns ju inbyggt men 

det de inte riktigt hade lyckats med var ju att kommunicera utåt på ett bra sätt [...] de va ju 

väldigt mycket ett företag för intoleranta å sådär om man va laktos intolerant [...] eller 

vegan då liksom hardcore liksom så [...] en ganska liten grupp men en väldigt trogen liten 

grupp. Men det fanns liksom ingen connection mellan företaget och deras konsumenter 

riktigt utan det va väl ganska sådär, de såg ganska tråkiga ut” - Lars 

 

Detta ledde oss vidare in på hur de ser på hållbarhet som trend. 

6.3 Trend 

Lars förklarar att det i samband med att Forsman & Bodenfors inledde sitt arbete tillsammans 

med Oatly, hela trenden kring växtbaserad mat satte igång och att den trenden bara tagit fart 

sedan dess. Något han förklarar varit ett tursamt läge för Oatly. Martin redogör även i intervjun 

för vegetariska/veganska alternativ som blivit den snabbast växande kategorin i 

livsmedelsbutikerna.  

 

Vi går vidare och skämtsamt pratar om alla olika typer “vegan” och “vegetarian” det finns, varpå 

Martin inflikar med: 

 

“Nä men det har liksom blivit mainstream å va vegan liksom, å coolt, å så var det inte 

riktigt förr.” - Martin 

 

Vi pratar även om olika dokumentärer som haft inflytande och som öppnat människors ögon för 

konsumtionssamhället. Fortsättningsvis går Lars in på Oatlys mål att gå från att vara livsmedel till 

att bli livsstil. 
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“Ja men innan va det bara sådär att va man, man kanske va tvungen o äta bara för att man 

inte tålde liksom någonting annat, men nu har man verkligen.. jag tror vi har lyckats med 

den här resan till att göra det till liksom att, ja men dricker du Oatly då gör du liksom ett 

aktivt val o det säger någonting om dig som person.” - Lars 

 

Lars fortsätter med hur rebrandandet av varumärket Oatly gav denna skara av tidigare fans ett 

mervärde då de såg att det börjar uppmärksammas mer kring det.  

 

“ah fan det fanns människor bakom det där företaget som faktiskt tänker liksom på den 

där sysslan o sådär.. [...] ja men det tog fart där, äntligen har Oatly liksom såhär... typ 

vaknat till (haha) [---] och liksom fattat vad det är de håller på med lite grann och hur bra 

det faktiskt är ” - Lars 

 

Lars redogör därefter för smaken som en viktig aspekt som tros kan ha drivit trenden framåt. 

Idag framställs vegansk mat som utöver mättande, faktiskt smakar väldigt gott. Något som han 

förklarar funnits med Oatly hela tiden, där han stolt pratar om hur god Oatlys nylanserade glass 

smakar. Vidare går Martin in på hur smakerna idag förändras. 

 

“Tidigare har det varit, vi har ju växt upp med mjölk i skolan, och då sätter man ju en 

smakpreferens med mjölk, men nu är det ju fler och fler.. för mina ungar liksom, de har ju 

Oatly i skolan [...]och då vänjer man ju sig vid den smaken. Många vuxna kan ju tycka att 

det kan va lite jobbigt med havresmaken, men det är för att de inte har växt upp med det.” 

- Martin 

 

I intervjuns slutskede kommer vi in på ämnet kring veganism och hållbarhet igen och pratar om 

huruvida denna trend kommer hålla i sig. 

 
Det är fortfarande så att... växtbaserad är ju en sån liten del i jämförelse med mjölken [...] 

potentialen av växt är ju enorm liksom, sen innan, nu börjar man väl se på att både 

köttätande och mjölkdrickande går ner… men det kommer ta lång tid innan det liksom har 

slagit om - Lars 
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Att det kommer slå om är dock någonting Lars är viss om. Han förklarar för trenden som en 

stark trend, där han nämner företag som knutit sig an till trenden och skapat exempelvis 

“veganveckor”, korvar med hälften grönsaker - hälften kött och så vidare. Han ser på 

utvecklingen som något positivt men förklarar även att det till stor del handlar om företag som 

upptäcker en köpkraft; att det finns pengar att tjäna, istället för att faktiskt göra det av egen 

drivkraft.  

  

“Det är ett tydligt tecken.. och även på Way Out West [...] där massa företag som är där 

vanligtvis kanske inte sysslar med vegetarisk mat.. men de är just där å då, då det finns [...] 

någon ny målgrupp eller sådär” - Lars 

6.4 Målgrupp  

I syfte att kunna urskilja vilka det är Oatly riktar sig till frågade vi vilka de anser vara sin 

målgrupp, och vad de har för tankar om dem. Martin förklarar för att målgruppen egentligen är 

alla, men att det diskuterats om det blivit någon skiljelinje vid 40-års åldern. Han tittar tveksamt 

på Lars varpå han fortsätter: 

 

“Ja men att vi tänker alla.. att alla ska testa och, ju flera vi kan få å prova desto bättre. Och 

då tänker vi ju litegrann att man kan ju börja litet, man måste måste ju inte bara helt 

hundra procent byta till vegetabiliska produkter. Testa bara byta ut grädden i såsen mot 

Oatly eller hälla Oatly i kaffet liksom.. eller att du inte måste gå all in på å bli vegan liksom, 

även om det vore det bästa för planeten så..” - Martin  

 

Lars förklarar vidare för vad som menas med att vilja se “alla” som sin målgrupp och redogör att 

detta är i syfte till att de vill bli mainstream. Han berättar även vid ett senare tillfälle om den 

snabba tillväxten och ökandet i populariteten. Detta var extra synligt när det var problem i Oatlys 

fabrik och människor genast började höra av sig då det var tomt på hyllorna, samma sak skedde 

vid lanseringen  i USA då baristas började byta ut både soja- och mandelmjölk till Oatlys 

skumbara havredryck. 
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“Och då växte det liksom en buzz kring det liksom, det började ryktas kring den här nya 

produkten och där har det ju bara exploderat. [...] helt plötsligt tog det bara slut!”  - Lars  

 

Han berättar med inlevelse följden av detta där Oatly blev så eftertraktat att den till och med 

såldes svart på Ebay för dubbla priset, och där det blev en “hype” när produkterna kommit in i 

sortimentet igen.  

 
“Whooaaw, we got Oatly!!” - konsumenternas reaktion enligt Lars  

 

6.5 Oatlys marknadsföring 

Hur når då Oatly ut till denna omfattande målgrupp? Här var vi nyfikna på marknadsföringens 

framgångsrika karaktär och ville undersöka både val av utformning av marknadsföringsmaterial 

samt retoriska verktyg.  

 

Lars förklarar för att man när man ska göra något mainstream vanligtvis försöker streamlinea 

(simplifiera) designen, detta för att kunna tilltala så många som möjligt.  

 

“Vi har liksom gått åt andra hållet [...] gjort en design som vi själva gillar å som jag tror 

också att hardcore fansen gillar [...] den är lite såhär underground, aktiv å lite såhär... [...] 

Jag tror vi lever i en ny tid nu. Den breda massan, det behöver inte vara så att de gillar bara 

tråkiga saker o att det ska se så tråkigt ut för att alla ska gilla det utan det är nog tvärtom 

tror jag. Ju mer specialiserat det är ju mer liksom nördigt det är. [...] men vi i vårt tänkande, 

det här landet i alla fall, har kommit längre i det [...] det finns många regler om hur mat ska 

se ut å sådär, det ska alltid vara en bild på en god rätt, på mjölkförpackningen så förväntas 

skvätta vit mjölk såhär “swoosh”, motljus såhär, men att vi har ju gått nån helt annanstans, 

men det funkar, det kan va mainstream ändå liksom… - Lars 

 
… går emot mainstream för o försöka bli mainstream... - Elly 
 
… ja men lite så! - Lars 
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Martin förklarar vidare för huruvida deras sätt att marknadsföra sig inte följer normer och på 
vilket sätt just detta är kopplat till Oatlys DNA.  
 
 

“I varumärkets DNA så ligger det att vara lite punkiga och va rebelliska och hela tiden 

försöka ifrågasätta saker, ifrågasätta normer. Sen kan det vara normen att dricka mjölk eller 

normen om hur man gör reklam, eller normen om hur man pratar som ett företag. Allt det 

där, hela tiden ifrågasätta saker. Och gör man det så kommer man väl alltid vara en jobbig 

jävel för vissa.”- Martin  

 
Både Lars och Martin är överens om att de med denna inställning faktiskt kan tilltala fler. De 
förklarar även för deras tre värdeord i sin marknadsföring, och hur de lever upp till dessa. 
 
 

“Här är det ju liksom, det Oatly tycker egentligen, ah men de står ju för liksom, hälsa… 

miljön och... transparans liksom. [...] Allting ska va transparant liksom, berätta precis vad 

sakerna innehåller, och hur de är tillverkade å såhär. Och dom tre sakerna limmar ju väldigt 

bra med Oatly för att.. [...] det var ju därför dom startade.” - Lars  

 

När vi sedan pratar om utseendet och designen förklarar de båda vikten av personlighet i sin 

design, och hur den handgjorda känslan skulle styrka denna personlighet. 

 

“... Vi är ett litet företag med stora ambitioner.. [...] det skulle också kännas i både designen 

och texterna att [...] att Toni som är VD skulle sitta hemma med potatistryck, klipp å 

klistrat å, texten skulle kännas som att det är en person som skrivit, inte ett företag liksom” 

- Martin 

 

Detta uttryck kom till liv genom Lars egna personliga stil i sitt formgivande.  

 

… det är väldigt personligt tror jag [...] nä men jag har alltid hållit på o rita o sådär så har 

det väl liksom sett ut lite sådär, alltid tror jag, så jag typ tog bara det, som jag alltid har 

tränat upp fram till nu, o så gjorde vi det liksom, vi tog det”  

- Lars 
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Sedan förklarar Martin förpackningens roll när utseendet pitchades fram. 

 

“... Viktigt å komma ihåg som vi också ofta glömmer liksom, när vi gjorde den här 

förpackningsdesignen [...] vi insåg ju ganska tidigt, att förpackningen kommer va vårt 

huvudmedia, vilket är ganska ovanligt, [...] utan liksom, 75% av allt vi gör kommer va 

förpackningen å vi har jättemycket å säga, jättemycket å berätta om vår produkt, om, 

mjölk, om allt möjligt… Så då ska vi se till att verkligen använda den här som en yta där vi 

kan prata mycket, jag tror att det hade du också med dig när du började designa” - Martin 

 
En personlighet som även representerade Oatly som företag väldigt bra och som kändes väldigt 

relevant att överföra till marknadsföringen. Relativt tidigt började även John, kreativ chef på 

Oatly underteckna med sitt namn och telefonnummer på förpackningarna, med upplysningar 

kring att få sälja något, en cykel eller gamla National Geografic tidningar, vilket även det 

inbringade en mer personlig känsla av att det var personer bakom varumärket, där inget ska 

kännas fabricerat. Lars och Martin förklarar att Oatlys VD Toni, som tillsammans med John 

väldigt ofta är involverade i framställandet av kreationerna. Det personliga attributet har enligt 

dem blivit väldigt positivt bemött av konsumenterna och av andra företag som gärna vill 

efterlikna Oatly. 

 

Även om de själva intygar att deras marknadsföring i vissa fall kan bli lite radikal, säger de sig inte 

sträva efter ett Sverige fritt från animalisk mjölk. Utan istället vilja ändra på attityder och 

beteendemönster på ett folkbildande sätt. Vi pratar sedan om den senaste kampanjen som 

använde sig av affischer och väggmålningar med endast text, och varför de gjorde detta val. 

Något de berättade grundade sig i deras ifrågasättande av normer, och därmed även normer av 

hur man traditionellt sett gör matreklam , med fina bilder och “sexig” mat. 

 

Då “mjölkkriget” (se avsnitt 2.1) är isolerat i Sverige, och delvis Danmark, kommer frågan upp 

om marknadsföringen togs emot bättre i London, där Oatly väldigt nyligen börjat lansera 

kampanjerna. 
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“Ah det har varit extremt framgångsrikt får man lov o säga... och det är roligt å se det är 

väldigt analogt det vi gör liksom, det är mycket utomhusreklam, det är mycket annonser, 

och det blir digitalt för att folk fotar av det, postar det på insta och Facebook å sådär att…   

 

… så ni har tänkt liksom det att, det kommer ändå bli digitalt... - Elly 

 

… exakt” - Martin 

 

Lars förklarar vidare tanken bakom affischerna och marknadsföringens spretighet, som ändå på 

något sätt hålls ihop, mycket genom att använda sig av en genomgående tonalitet och genom att 

visa på transparens.  

 

“Vi försöker göra det så pass intressant och bra så folk ska vilja dela det, det är klart det 

hjälper också om det inte känns sådär "reklam reklam" liksom, jag tror det är mycket 

denhär tonaliteten nu som är viktig, så det är både det grafiska uttrycket och vad vi faktiskt 

säger så är det liksom en speciell röst hela tiden som man kan känna igen, oavsett om det 

handlar om ett mjölkkrig eller om det bara är ett nonsens eller såhär, ah!” 

- Lars 

 

6.6 Underdogs  

Att göra sin marknadsföring så intressant som möjligt för att folk ska vilja dela det på sociala 

medier ser de som en konsekvens av att de inte riktigt har samma medel att röra sig med som de 

större livsmedelsföretagen har, exempelvis Svensk Mjölk AB. Att tonaliteten tar ansats ur den 

påföljden ser de dock optimistiskt på då de ur den positionen kan forma sitt språk därefter. 

 

“[...] vi har mindre medel o röra oss med till exempel i form av mediepengar o sådär alltså, 

o då får vi va lite smartare eller hur ska jag ska, va lite spetsigare i det vi säger, för att vi ska 

få lite genomslag ändå... - Lars 

 

... Mm, då blir det nästan lite som att ni står lite i underläge på nåt sätt?... - Alex 
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... Mm, och det är ju en tacksam position såklart, för det är klart man lätt sympatiserar med 

den som, som kommer underifrån liksom [...] eeh.. ah, så är det, dom kommer alltid vara 

goliat dom eh, komjölken.” 

 

Avslutar Lars varpå Martin småskrattar. Senare i intervjun ställer vi även frågan kring uttrycket 

“It´s Swedish” som tydligt är positionerat på produktförpackningarna, (se bilaga nr. 4). 

 

“Det var som ett skämt från början.. var det inte det? lite såhär.. det var ju liksom du sa 

förut liksom.. ett litet företag med stora visioner att... [...] för vi gjorde ju egentligen 

designen för den svenska marknaden till att börja med.. [...] och vi tänkte väl att det skulle 

va sådär.. som något litet svensk företag som ville ta över världen på något sätt. - Lars 

 

Lars beskriver även skämtsamt att gensvaret i Sverige inte alls var i den positiva bemärkelsen.  

 

[...] Det var massa snack i början, varför är det på engelska, är ni dumma i huvet [...] Och 

folk var upprörda och nu liksom.. Nu förstör ni det svenska språket och det såhär [...] Arga 

mail liksom... Men hela syftet var ju det att det skulle kännas lite såhär: Larger than life.. 

Det skulle va som att... Vilka tror vi att vi är egentligen liksom.. [...] Tror vi att vi ska... 

Liksom... Ska börja liksom lanseras i USA plötsligt.. [...] Det "IT´S swedish var liksom.. Nej 

det var bara kul.. - Lars 

 

Sedan fortsätter samtalet med att Martin förklarar den renomé som följer med ett svenskt 

företag, där även människor som inte kan peka ut var sverige ligger på kartan ändå vet att 

“grejerna” från Sverige är av kvalité. 

6.7 Diskussion kring mjölk 

“Det märks att vi går igång här när det, så fort det handlar om mjölk så ba "woaaah"”  

- Lars 

 

Då både Lars och Martin ofta under intervjun för in diskussionen till att referera kring mjölken, 

anser vi att ett eget avsnitt där vi uppmärksammar de samtalen står sig väl för att ge en bakgrund 
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till Oatlys marknadsföringssätt. Även om de båda inte ser som mål att Sverige i framtiden 

kommer bli mjölkfritt, ser de positivt på den trend där mjölkdrickandet minskar. Eftersträvan 

efter att kunna spela på lika villkor som mjölken kanske bäst kan förklara varför den 

ifrågasättande marknadsföringen kommuniceras. 

 

[...] Vi tyckte vi va ganska såhär snälla och glada, bara gulligt liksom, mjölkindustrin såg 

inte riktigt den dimensionen av det. De tyckte det var ett angrepp - Lars  

 
Vilket resulterade i att Svensk Mjölk stämde Oatly 2015 (se bakgrund avsnitt 2.1) där de fortsätter: 

 

[...]“… Det va ju det bästa som kunde hända, egentligen tänkte vi när vi gjorde designen 

och förpackningen å sådär... så tänkte inte vi att vi skulle hamna i något krig med 

mjölkindustrin. Då tänkte vi egentligen bara som du sa att det va ju egentligen bara som ett 

sätt att beskriva vår produkt liksom att "wow no cow" är... Det är ingen mjölk i det [...] "Its 

like milk but made for humans" va bara ett kul sätt och väcka publik [...] vi tänkte inte att 

det skulle va så provokativt liksom… - Martin  

 
… Vi har gjort värre saker efter det och så har dom låtit oss vara så, lite så haha… ah men 

såhär googla mjölk va inte heller snällt liksom.” - Lars 

 
Lars förklarar den solklara men ofta bortglömda anledningen varför de använder mjölken så 
mycket i sin kommunikation: 
 

“Vi har liksom pratat mycket om mjölk för att i grund och botten är det ett alternativ till 

mjölk, så prata om Oatly utan å prata om mjölk; det är väldigt svårt [...] och jag har ofta 

hört såhär “men varför pratar ni aldrig om er själva, varför måste ni hela tiden liksom slå 

på mjölken… Varför gör ni det liksom det är så frustrerande?...” [...] Men det är just det, 

att dels för att det är som en öm punkt såklart, det liksom händer saker när man pratar om 

mjölk.” - Lars 

 
Martin redogör därefter att det finns ett helt system som är uppbyggt bara för att säkerställa 

mjölken. I denna förekommer det mycket orättvisor där mjölken särbehandlas, som exempelvis 

att mjölk är den enda drycken som får berikas med vitaminer men ändå kalla sig ekologisk. Samt 
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att livsmedelsverket, även om de gått ner i rekommendationen för mängd mjölk per dag, 

fortfarande rekommenderar ett glas mjölk om dagen. Här förklarar Lars och Martin att man lika 

gärna kan dricka en berikad havredryck eller ett glas vatten med broccoli till. Det redogörs även 

för orättvisan med att många skolor fortfarande kräver intyg om en person vill dricka Oatly 

istället för mjölk. Då mjölk är billigare och rabatteras för skolorna är det oftast det som köps in.  

 

I samband med stämningen positionerade sig Svensk Mjölk som att Oatly slår på de svenska 

mjölkbönderna och gör dem arbetslösa. De gjorde reklam som visar enskilda bönders vardagsliv 

på sina lantställen. Det som dock inte syns, menar Martin och Lars, är alla mjölkrobotar och hela 

den stora industrin de är del av, samtidigt menar de på att Oatly, och havredryck innebär nya 

möjligheter för bönderna att slå om till att odla havre istället. 

 

7. Djupgående diskussion 
Turow & McAllister (2009) kopplar konsumtion till status, där målsättningen att konsumera det 

som inom kulturen ses inbringa högst status är det man önskar företa sig. Detta blir förenligt 

med The Guardian´s artikel där Hancox (2018) understryker den veganska trenden, där 

växtbaserade alternativ värdesätts och konsumenterna mer och mer strävar efter att bli medvetna 

och hållbara konsumenter, som Quartz & Asp (2015) förmodar bli det nya statusbärande coola. 

Även Thompson (2015) förklarar för hållbarhet som den nya företagstrenden, där trenden spridit 

sig till konsumenterna genom både medier och nystartade företag med veganism som nisch 

(Hancox, 2018). Då Oatlys produkter är veganska alternativ till mjölkprodukter, och bygger på 

hållbarhet och miljömedvetenhet, placeras Oatly automatiskt in i den veganska kulturen och blir 

känt som ett veganskt varumärke. Idag säger de sig vara marknadsledande inom havrebaserade 

mejerialternativ, och anledningen till varför de är det och hur de blivit det blir allt mer klar under 

intervjuns gång. 

 

Som Fiske (2014) förklarar så kan individer ha flera “möjliga själv”, som både kan vara något de 

strävar efter samt något de är rädda för. I och med trenden och den kollektiva ambitionen att 

vilja bli en mer hållbar och medveten konsument kan detta komma att bli ett sådant “möjligt 

själv” som strävas efter. Van den Bergh (2012) menar att det som är populärt i ungdomars 
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sociala krets är det som blir coolt, och att vilja bli medveten grundar sig som tidigare nämnt i att 

det kan komma att bli det som ger konsumenten en hög status (Quartz & Asp,  2015). Detta 

leder därmed till att konsumenten vill köpa de produkter som varumärket Oatly producerar, så 

varumärket drar stor nytta av att spegla konsumentens intressen och värderingar kring 

hållbarhetsfrågor. Mycket av detta har att göra med ens självidentifikation, där Van den Bergh 

(2012) i sin CRUSH-modell om “cool branding” beskriver att många individer strävar efter att 

kunna uttrycka sig själv i samband med sin stil, förbättra sig själv, samt att göra världen till en 

bättre plats. Oatly försöker att genom sina havrebaserade produkter göra världen till en bättre 

plats samt leda människan till en mer hälsosam livstil (Oatly.com, 2018²). 

 

I Oatlys personliga uttryck, visas det att Oatly vill förankra sig i föreställningarna om vad som 

anses vara coolt och intressant, och implicit marknadsföra sig till en cool konsument; en 

medveten person. Quartz och Asp (2015) argument att en cool person är någon som uppvisar en 

självständighet, kreativitet och bildning, och Hancox (2015) hänvisar till veganismens framfart 

som något coolt och nytt, och som har chansen att bli något mainstream. Mainstream är exakt 

det Oatly är ute efter att bli. Strategin har varit att koppla till begreppet hållbarhet och hälsa för i 

syfte att skapa en medvetenhet bland konsumenterna och arbeta för att göra havrebaserat till det 

nya mainstream istället för animalisk mjölk. Detta mainstream-görande gör de dock, som de 

själva säger, genom att gå emot just mainstream. Genom ett debattskapande innehåll istället för 

ett “kom å köp”-utsändande ses marknadsföringen kring att förespråka en social förändring som 

något de strävar efter. Detta ser vi också i sin tur kan gynna försäljningen ännu mer, just på 

grund av att konsumenter har ett behov av att medverka i denna sociala förändring. Företaget 

tror starkt på att gå tvärtemot det “tråkiga” och med en specialiserad, lite aktivt underground, 

rebellisk och punkig stil som ändå är nördigt informativ, breda ut sig till den stora massan. Att 

ifrågasätta normer, både normen om mjölkdrickande, reklam samt hur man kommunicerar som 

företag är något Oatly försonas med och visar på i sin marknadsföring.  

 

Det förstnämnda, ifrågasättandet av normen om mjölkdrickande är något som kom att leda till 

“mjölkkriget” där Svensk Mjölk tog illa upp av Oatlys retoriska verktyg och stämde dem för 

användandet av nedvärderande slagord som “Wow no Cow”,“It’s like milk but made for 

humans” samt “No Milk, No Soy, No Badness” (SVT, 2015). Lars och Martin förklarade 

svårigheten i att prata om drycken utan att nämna mjölk då det var just mjölken den är ett 
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alternativ till. Att referera just till mjölken bygger också på en strategi. Som Bengtsson & Östberg 

(2011) förklarar så kan man lyfta fram vad sitt egna företag står för genom att belysa brister i 

andra, liknande varumärken. Att visa att sin vara är mer konkurrenskraftig än andra stärker 

företagets position på marknaden (Østbye et al, 2013). 

 

Att marknadsföra sig på det sätt Oatly gjort hade som syfte att utbilda sina konsumenter. En 

sammanhängande trend för 2018, enligt Forbes (2018), är just det att företag bör utbilda sina 

konsumenter. Genom att belysa problem, och förse konsumenten med lättförståelig insikt och 

kunskap i den marknad företaget verkar, ges därefter en lösning där konsumtion av det givna 

varumärket står som svar på problemet. Oatly var tidiga på bollen här, då nästan hela deras tidiga 

marknadsföring från år 2014, då samarbetet med Forsman & Bodenfors initierades, var att belysa 

fördelarna och nackdelarna med sin havredryck gentemot den animaliska mjölken för att ändra 

på beteendemönster och attityder. Ett exempel går att se i deras inriktning efter stämningen från 

Svensk mjölk, där lösningen var att istället för att använda sig av uttrycken - hänvisa till det 

istället genom kampanjen “Googla Mjölk”. Denna kampanj utspelade sig under musikfestivalen 

Way Out West, vilka Oatly sedan 2014 varit en av sammarbetspartnerna för (Way Out West, 

2018), och där festivalbesökarna i utbyte mot en t-shirt uppmanades googla ordet mjölk i syfte 

att se vad de första träffarna visade för information kring mjölk, (Forsman & Bodenfors, 2016). 

Sponsringen av musikfestivalen där besökarna får möjlighet att interagera med Oatly rimmar väl 

med Forbes (2018) trendspaning om att sponsring av evenemang är nästa stora grej. 

Genom att positionera sig på en festival som har liknande miljö- och hållbarhetstänk som 

Oatly, och där majoriteten av besökarna ingår i en ungdomskultur, når de ut till en viss typ av 

målgrupp som överensstämmer med varumärkets värderingar. Som Quartz & Asp (2015) 

förklarar med att konsumtion är kopplat till det sociala samspelet mellan människor, där känslan 

av att vilja tillhöra en grupp spelar en stor roll. Konsumentgrupper formar sig exempelvis runt ett 

visst varumärke, en viss livsstil eller musikstil och deltagandet i en sådan grupp leder i sin tur till 

en att en självbild för konsumenten skapas i samklang med varumärket (ibid). Way Out West kan 

ses som en lyckobringande händelse som Van den Bergh (2012) säger sig röra sig runt 

samhörighet och nöje. Då det på festivalen finns en stark kultur kring musik, samhörighet och 

hållbar konsumtion, leder detta till att företag som positionerar sig där medför en känsla av lycka. 

Oväntade och kontextförflyttade upplevelser värdesätts även det som coolt (Ibid) och att komma 

med havredryck till en cool festival kan ses som något udda.  
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Att förankra igenkänningstecken är en viktig komponent för den varumärkesuppbyggande 

processen, där Lars berättar om hur tonalitet tidigt sattes för att spegla företagets värderingar och 

personlighet. En skämtsam och lite självironisk ton sattes, kanske för att få sagt de de ville säga, 

men ändå inte ta ansvar för det. Att använda sig av humoristiska inslag är något som sticker ut 

från mängden i all reklambrus, och som Oatly med sin kontinuerligt skämtsamma, något 

ifrågasättande och ironiska ton tar vara på att göra reklamen mer lättsmält (Østbye et al, 2013), 

för att tilltala till en mer hip konsument som Frank (1997) menar kännetecknas av en mer 

reklamskeptisk person. Tonaliteten skapades tillsammans med kreatören hos Oatly, John 

Schoolcraft, i syfte att skapa en så omisskännlig, personlig känsla som möjligt, där en känsla av 

vänlighet och konsekvent som inkonsekvent ton kom till liv och som används inom alla de 

kanaler Oatly uttrycker sig genom, allt för att ge en så enhetlig känsla som lockar konsumenten 

som möjligt (Gripsrud, 2011). 

 

Sedan tidigt har Oatlys marknadsföring haft en begränsning i och med att de måste reklamföra 

sig på sina produktförpackningar som huvudmedia. Svårigheten där har varit att få plats med allt 

de de vill säga, både om sin egna produkt och om mjölk, och att se den som en yta där de får 

plats med mycket rolig och iögonfallande reklamattrtibut, samtidigt som det lite mer tråkiga och 

viktiga texten som innehållsförteckning även måste ta upp en relativt stor del. Lösningen enligt 

dem själva var att anspela på just humor som ett uppmärksamhetsdragande element, i syfte att 

hjälpa dem nå ut med sin marknadsföring, få mer publicitet och vidare möjligheter att ingå i 

debatten de själva skapat. 

I principen säger de själva att komjölken ses som Goliat. De själva medger att de inte alls 

har samma pengar och så vidare att röra sig med, men att försöka vara lite smartare i det de gör 

genom att vara mer konkreta och spetsiga i sin marknadsföring för att nå fram genom 

människans “durkslag” av reducerande reklambrus (Franzéen, 2002), Däremot ser de det som en 

tacksam position att vara i då man lätt sympatiserar med de som kommer underifrån. Detta då 

det väcks en känsla av medlidande och Pathos hos mottagaren, som går ut på att skapa respekt, 

tilltro och gemenskap mellan avsändare och mottagare (Gripsrud, 2011). 

 

Den personliga känslan i varumärkets tonalitet är även återbrukat i varumärkets visuella identitet, 

vilket skapar en känsla av att det är människor bakom varumärket. Äkta känslor associerade med 
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varumärket bidrar till att konsumenten ser ett äkta varumärke (Van den Bergh, 2012). Att 

utformningen formats kring att Toni utgör en form av stereotyp, där Lars och Martin redogör 

för att en känsla av att Toni lika gärna skulle kunnat pyssla ihop produktdesignen hemma var det 

som bäst samspelade med Oatlys identitet. En känsla av handgjort och yrkesverksamhet menar 

Van den Bergh (2012) ökar den unika känslan som drivkraft för att attrahera konsumenter.  

Sedan de började satsa på sin design och tillfredsställde alla tidiga Oatly-fans attraherade 

de nya målgrupper. Tillväxten och ökandet i popularitet frambringade även vissa tekniska 

bekymmer då drycken började ta slut och det enligt Lars blev ramaskri i USA. Van den Bergh 

(2012) menar dock en positiv aspekt i att ett varumärkes produkt i viss mån är begränsad då det 

spelar vidare på den unika coolheten. 

 

Som tidigare nämnts spelar Oatly mycket på just “svenskhet” i sin kommunikation. För dem 

innebär det praktiskt, rakt och ärligt, hårt arbetande och självständigt (Oatly.com, 2018¹). Med 

“It’s Swedish” på produktförpackningarna syftade kommunikationen på ett skämtsamt sätt 

uttrycka stoltheten kring Oatly som ett svenskt företag, med produkter gjorda nästan uteslutande 

på svensk havre. Lars och Martin redogör även för att svenska företag innehar ett gott renommé 

världen över med stark association till kvalité. Van den Bergh (2012) redogör för att en 

överlägsen kvalitét hos en produkt är kärnaspekten för att ett företag ska uppfattas som coolt. 

Han menar även att ursprung framställer en cool känsla av unikhet som får en konsument att 

vilja konsumera varumärket och även det att det står skrivet på engelska ger en internationell 

känsla som en ung målgrupp, vilka gärna vill upplevas som kosmopolitiska ser coolt på (Ibid).  

 

Vi kan även se att Oatly överensstämmer med resterande trender Forbes (2018) listar. De menar 

att det finns en trend av att försöka göra sin marknadsföring så användargenererad som möjligt, 

vilket Oatly med dess nya kampanj som lanserats både i Sverige och internationellt tar vara på 

(Ibid). Med sitt analoga framträdande av att endast ha med inkonsekvent och humoristiskt 

budskap genom endast text producerar de en marknadsföring som ser lite annorlunda och cool 

ut vilket kan användas i flera kanaler då det som först började som en reklamaffisch ute på gatan 

sprider sig via folk som lägger upp det digitalt. Användargenererat innehåll bidrar även till äkthet 

och transparens som är nästa trend.  

Vid äkthet handlar det om uppriktighet, och att visa på integritet genom att både belysa 

bra samt dåliga sidor (Forbes, 2018), vilket Oatly med sin transparens och inkonsekvent ton i 
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marknadsföringen bidrar med. Även Van den Bergh (2012) pratar om äkthet där deras 

projicerade kultur ska stämma överens med varumärkets riktiga DNA, vilket ska leda till 

trovärdighet. Oatly nämner själv att de marknadsför sig efter sitt DNA. Van den Bergh (2012) 

påpekar även att respekt för naturen och miljön ses som en källa till äkthet. Även inom retoriken 

pratas det om integritet och trovärdighet där ethos ska visa på god och trovärdig karaktär i 

språket, att vilja mottagaren väl, och därmed bygga ett förtroende både till sig själv som person 

eller företag samt inom sin reklam (Gripsrud, 2011; Kjeldsen, 2008). Även logos är en grundsten 

inom retoriken och spelar på det förnuftsbaserade samt faktaenliga i kommunikationen (Østbye 

et al, 2013, Gripsrud, 2011). Detta använder sig Oatly av i att de tydliggör för att mjölk inte är så 

bra som folket tror, där de även drar paralleller till fakta från livsmedelsverket.  

Med denna marknadsföring kan man säga att Oatly skapat sig ett varumärke med positiva 

och starka märkesassociationer hos sina konsumenter. Något Melin (1999) kopplar till huruvida 

företaget med sin attityd, värderingar och kvalitet skapat ett mervärde för konsumenten att utgå 

ifrån mer än bara det lägsta priset, exempelvis genom att förevisa kvalitet i form av dess smak 

och tilltalande uttryck om att vara ett hållbart märke (Melin 1999:54-55, 37). Även det att Oatly 

skapat sig ett så starkt varumärke kopplat till havredryck generellt, pekar på att de erbjuder ett 

mervärde som konkurrenter inte kan. Kanske har det att göra med att de på ett innovativt sätt 

hela tiden rekonstruerar sig och skapar nya historier att förknippa varumärket med, Detta genom 

att hela tiden skapa bra reklam, smakrika och innovativa kvalitetsprodukter som Van den Bergh 

(2012) menar bidrar till en ökad coolhet kring varumärket. 

8. Slutsatser & Framtida forskning
 

I följande avsnitt besvarar vi uppsatsens frågeställningar var för sig. Vi börjar med att besvara underfrågan för att 

på ett mer enhetligt vis lägga grunden för vår primära. Båda frågorna syftar till att få en djupare förståelse för hur 

ett företag kan nå ut på den svenska livsmedelsmarknaden. Avslutningsvis redogör vi möjligheterna för framtida 

forskning och vår forsknings eventuella brister. 
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8.1 Hur uttrycker Forsman & Bodenfors Oatlys budskap för att 
konkurrera på den samtida svenska livsmedelsmarknaden? 
Genom att uttrycka sig ifrågasättande i sin marknadsföring har det skapats en debatt kring 

varumärket och havredrycken i stort. Då havredryck även är relativt nytt i jämförelse med den 

vanliga komjölken ser de ett stort behov av att försöka ändra på det goda renommé som 

komjölken historiskt ändå har i Sverige. Exploaterandet av den stora konkurrenten ses därför 

som ett måste, då det är där flest konsumenter finns att erhålla. Användandet av både Pathos och 

Logos i sin tonalitet ger en fördel i marknadsföringen som påvisar transparens för att på ett 

folkbildande sätt försöka ändra på beteendemönster, vilket de gör via trenden om hållbarhet. Via 

den trenden har det som tidigare redogjorts kommit flera konsumtionstrender vilket påpekar att 

det är coolt att vara en medveten person. Detta tar Oatly vara på genom att skapa en unikhet i 

sitt varumärkes identitet, och därmed även sin humoristiska, icke-traditionella design. Då Oatly 

har mindre medel att röra sig med ska så mycket som möjligt vara med på förpackningarna. De 

ska på grund av detta vara spetsiga i sin marknadsföring och sätta sin tillit till att den tilltalade 

målgruppen delar reklamen på sina sociala medier. 

 

8.2 Hur tänker Oatly kring sin roll på den samtida svenska 
livsmedelsmarknaden? 
Oatly vill gå från att bli ett livsmedel till att bli en livsstil, något som vi kan se arbetas mot med 

avstamp i vad tidigare forskning samt teorier om marknadsföring säger om hur en bra och 

“cool” marknadsföring ska gå till. Oatly ser sig själva som marknadsledande, som tagit sig uttryck 

i konsumenters reaktioner samt att det finns en hög efterfrågan och produkterna numera spridit 

sig utanför Sveriges gränser. Oatly jobbar för en social förändring och ser med sina produkter 

kunna bidra till ett mer hållbart och hälsosamt samhälle. Samtidigt arbetar de i syfte om att 

upplysa och utbilda sina konsumenter vilket ska leda till att fler medvetna konsumenter skapas 

som kan driva den sociala förändringen framåt. 
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8.3 Framtida forskning  

Området vi har undersökt har flera olika ingångar inom medie- och kommunikationsvetenskap. 

Då vi avgränsade oss till att undersöka företaget Forsman & Bodenfors perspektiv på hur Oatlys 

marknadsföring är finns det utrymme för att undersöka hur andra aktörer i vår uppsats, det vill 

säga Oatly själva, konkurrenter, nyhetsmedia eller konsumenter ser på ämnet. Det öppnar också 

upp för att mer ingående undersöka hur Oatly uppfattas av andra. Det skulle även vara intressant 

att jämföra Oatly med företag som tycks vilja efterlikna Oatly där man eventuellt kan ställa sig 

kritiskt till om det är ett företag som endast går efter hållbarhet som trend eller om det finns i 

deras DNA såsom det finns inbyggt i Oatlys DNA.  

8.3.1 Brister i forskningen 

I föregående stycke redogör vi för att, trots det att Forsman & Bodenfors är den reklambyrå som 

i samarbete tar fram Oatlys marknadsföring finns en brist i att endast utgå från en sida av myntet. 

Detta kan såklart ses som en brist i undersökningen, men vi anser däremot att vi tillsammans 

med visuellt material kunna redogöra för Oatlys sida ändå. Det finns även en risk med intervjuer 

i att se objektivt på den insamlade empirin, då det handlar om subjektiva upplevelser som 

samtidigt ligger oss forskare varmt om hjärtat. Detta gör vidare att det teoretiska ramverk vi 

presenterat ger en förståelse för vår forskning, men att det även finns en risk i att stirra sig blint 

inom de teoretiska ramverken tillsammans med den empiri som vi samlat ihop och blundar för 

områden som med största sannolikhet skulle kunna vara av relevans för forskningen. Vi ser även 

att vi under intervjun kunde hållt oss mer till våra teman, och samtidigt kortat ner diskussionen 

kring “mjölken” för att ge rum till de teman då det relativt ofta gled in på det området. Däremot 

ser vi såklart att den diskussionen gav oss en bakgrund och inblick i hur den industrin påverkar 

Oatly och hur de marknadsför sig.   

9. Implikationer på samhället 
Marknadsföring ses som en stor del av människors intryck av världen. Hur ett företag 

positionerar sig och med sitt retoriska språk och på så sätt får en fördel gentemot andra ses som 

den stora frågan inom strategin. Genom vår forskning vill bidra med en djupare förståelse hur ett 

företag kan positionera sig inom det som anses vara coolt hos en konsumentgrupp.  
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Denna studie kan även komma att ligga som inspiration; att se hur Oatly på ett 

framgångsrikt sätt marknadsfört sig för att skapa debatt kring attityd- och beteendeförändring.  
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Bilagor 

1. Kontaktmail 
 

Hej! 

 
Vi är två studenter vid Stockholms Universitet (JMK), som pluggar medier och kommunikation 

och nu är inne på vår kandidatuppsats. Något som fångat vårt intresse och imponerat på oss är 

hur ert arbete med Oatly har gett utrymme för en ny samhällsdebatt i frågan om icke-animaliska 

alternativ till mjölk. Som vi upplever det så har marknadsföringen bakom Oatly bidragit till att 

allt fler ställer sig positiva till att förändra sin konsumtion och välja en mer vegansk och hälsosam 

livsstil. 

 

I vår uppsats är vi intresserade av hur marknadsföring kan vara en bidragande faktor i 

meningsskapande. Vi skulle därför bli jätteglada av att få träffa er och prata om 

marknadsföringen kring Oatly, mer specifikt den senaste kampanjen som med sin normbrytande 

utformning väckt stor nyfikenhet. 

 

Hoppas det finns utrymme för er! 

 

Ser fram emot att få höra från er, 

 

Med vänliga hälsningar, 

Alexander Sundberg & Elly Reitsma   

48 



 

2. Samtyckesblankett 

 

49 



 

3. Intervjuguide 
 

 
 
 

50 



 

4. Produktförpackning 

 

51 



 

  

52 
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